
(4کراهت زیستن در جامعه ی سرمایه داری )
سلبریتی های انسان دوست، یا همان انگل های پرمدعا

پیمان معادی در فستیوال کن، وقتی در نشست خبری فیلم »برادران لیال« میکروفن به دست گرفت، قسمتی از سخنانش چنین بود:

  تعمیر ی@@کی»درصدی از آ دم ها در ایران اگر یخچال خانه شان خراب بشود طبقه ی اجتماعی شان عوض می شود. یعنی هزینه 
 اجتماعی شما را ببرد پایین تر.« ییخچال می تواند طبقه

 مقصود وی این بوده است که تورم زیاد است و گرانی بی@داد می کن@د و هزینه ه@ای زن@دگی باالس@ت. اگ@ر از این بگ@ذریم تریب@ونخب، 
 فستیوال کن، که جمعی ست از افرادی مرفه و دماغ باال شبیه خودش، چه جای این صحبت هاست، چند نکته وجود دارد که خوب است

در میان گذاشته شود:

 - فرهنگ در جامعه ی سرمایه داری همیشه فرهنگ طبقات حاکم و رسانه ها در جامعه ی سرمایه داری در جهت تنظیم و تبلی@غ و ت@رویج1
 اهداف فرهنگی و خبری و اقتصادی و سیاسی جریان های مختلف سرمایه داری هستند. صنعت تبلیغ نیز صنعتی ست در خ@@دمت تولی@@د
 نیاز در جامعه ی سرمایه داری. امثال معادی ها و ترانه علیدوستی ها و نوید محمدزاده ها، سلبریتی ها یا همان اف@راد مش@هوری هس@تند ک@ه
 محصول صنعت فرهنگ و صنعت رسانه  و صنعت تبلیغ جامعه ی سرمایه دارانه هستند. در سرمایه داری سینما تبدیل به ص@@نعت س@@ینما،
 موسیقی تبدیل به صنعت موسیقی و ورزش )در رأس همه شان فوتبال( تبدیل به صنعت ورزش می شود و همگی در جهت کس@ب س@@ود.

 سینما نمایش و روایت زندگی و، بیش ت@ر، مس@ائل طبق@اتصنعت ولی همگی واقفیم که این صنایع، اهداف اصلی دیگری را نیز دارند: 
 موسیقی و از جمله موسیقی پاپ، غالب کردن منش های سرمایه دارانه بر روابطصنعت سرمایه دار و متوسط از دید طبقه ی حاکم است؛ 

1ورزْش تبدیل کردن یک کنش معطوف به سالمتی به یک سیرک تمام عیار است.صنعت بین انسان ها است؛ و 

 در چرخه ی مبتذل جامعه ی سرمایه داری افرادی بازیگر و ورزشکار و خواننده و ... به ش@هرت دس@ت پی@دا می کنن@د. درواق@ع، س@لبریتی
 محصول شیوه ی تولید سرمایه داری است. اینان با هدف پرباری صنعت تبلیغ به وجود می آین@د. مثال در ای@ران آتیال پس@یانی تبلی@غ چ@ای

 ، لیال2کیسه ای می کند، نوید محمدزاده آب میوه سن ایچ را معرفی می کند، بهرام رادان و بهنوش طباطبایی نوین چرم را برجسته می کنند
 حاتمی با یخچال فریزر امرسان َنرد عشق می بازد، امین حیایی ُسس بیژن را فریاد می زند، نیکی کریمی محصوالت خانگی شرکت ِدوو

را در بوق می کند، پژمان جمشیدی شهر فرش را داد می زند و اال آخر. 

 این سلبریتی ها عالوه بر تبلیغ کاالهای سرمایه داری و تبلیغ سبک زندگی ها و اشکال زیست سرمایه دارانه و طبقه متوسطی، به دلیل- 2
 شهرتشان در ایام انتخابات نیز توسط کاندیداها و »مردان سیاست« به میدان می آیند: مثاًل دیدار رئیسی با امیر تتل@و ی@ا خی@ل ب@ازیگرانی

 کارکرد دیگر این س@@لبریتی ها پربارس@@ازی وچون پگاه آهنگرانی، شهاب حسینی و مهناز افشار و ... که از روحانی دفاع می کردند. یعنی 
 به تب انداختن نمایش های انتخاباتی و سیاسی سرمایه داران و دولتشان هم هست. این که لیدی گاگ@ا ی@ا ج@نیفر ل@وپز از هیالری کلینت@ون

 در این راس	تا بنگری	د ب	ه مق	االت »جن	گ گالدیاتور ه	ا ب	ا پوش	ش ورزش ح	رفه ای«، »رق	ابت پ	رورش ان	دام: درهم تنی	دگی پ	وچی و س	ودآفرینی ش	رکت های 1
داروسازی«، »بازی المپیک	 و پیروزی سرمایه«، »فوتبال و نظام سرمایه داری.« همگی این مقاالت در تارنگاشت کارخانه منتشر شده اند.

  خواننده درمی یابد در این گزاره ی »چ	ون مهم هس	تید« چ	ه پلش	تی ای پنه	ان اس	ت. دس	تچون مهم هستید.شعار تبلیغاتی این برند این است:	 نوین چرم،  2
می گذارد بر روی فردمحورِی برآمده از جامعه ی سرمایه داری تا با قلقلک دادن نفس متورِم افراد، فروش خود را تضمین کند. در و تخته جور هستند با هم.
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 دفاع می کنند، در این راستا است که اتفاق می افتد. در سطح اول این مسئله به این دلیل است ک@@ه طرف@@داران فالن س@@لبریتی هم ب@@ه فالن
 کاندید رأی بدهند، ولی در سطح اساسی تر این است که چش@مان آح@اد جامع@ه و در واق@ع چش@مان طبق@ات ک@ارگر و زحمت کش را از

مسائل و راهکارهای طبقاتی و اساسِی حل مسائل دور کرده و به سمت قبول وضع موجود هدایت کند.

 - معادی طبقه را با توجه به میزان درآمد و میزان پول در جیب می فهمد و ن@ه جایگ@اه ف@رد در نظ@ام تولی@د و بازتولی@د اجتم@اعی. درک3
 معمول از طبقه که از روال عادی جامعه ی سرمایه داری به ذهن افراد متبادر می شود این است که درآمد فرد چقدر است و همین جایگ@@اه
 فرد را در جامعه و »منزلت اجتماعی« وی را تعیین می کند. ولی ج@امعه ی س@رمایه داری در واق@ع آرایش دو طبقه ی کالن اس@ت: طبقه ی
 کارگر و طبقه ی سرمایه دار. در یک طرف کارگران هستند که کاالی نیروی کارشان را مبادله ک@@رده و ارزش اض@@افی تولی@@د می کنن@@د و در
 طرف دیگر سرمایه داران اند که مالک ابزار تولید و آزاد به مصرف نیروی کار خریداری ش@ده از طبقه ی کارگرن@د و ارزش اض@افی تولی@د
 شده را تصاحب می کنند. این تقسیم جامعه به این دو طبقه ی اصلی در سطح ظاهر دیده نمی شود و اگر هم دیده شود، ی@ک ام@ر ط@بیعی
 قلمداد می شود: »این گونه بوده است و این گونه خواهد بود.« در سطح اساسی تر تض@اد بین این دو طبق@ه اس@ت ک@ه بای@د پوش@انده ش@ود.
 شکاف طبقاتی مؤید مبارزه ی طبقاتی است و اگر مبارزه ی طبقاتی اعتال یابد، جامعه ی سرمایه داری و استثمار و بهره کشی اس@@ت ک@@ه در

  سالی که از حیات سرمایه داری گذشته است، اگر هزار س@@ال دیگ@@ر500آستانه ی فروپاشی و ریزش قرار می گیرد. قضیه این است که نه 
هم بگذرد، باز آن تضاد اساسی کار و سرمایه برقرار است و مبارزه ی طبقاتی در پی نفی و انحالل و فراروی از آن است.

 - در جمله ی معادی یک نگاه متفرعن و خودپسندانه نیز وجود دارد و آن در کلمه ی »پایین تر« نهفته است. یعنی یک نگاه باال به پایینی4
 در منظر این زالوها و انگل های پرمدعا وجود دارد. درست است که بسیاری از این ها مثاًل »انسان دوست« هستند و مثل پرویز پرس@@تویِی
 سلبریتی ایده ی »دیوار مهربانی« َعَلم می کنند، ولی در این »انسان دوستِی« آن ها یک رذالت مبتنی بر دل س@وزی مس@تتر اس@ت. این@ان ب@ه
 طبقه ی کارگر و سایر آحاد زحمت کش جامعه دل سوزی می کنند و به آن ها ب@ه چش@م اف@رادی نگ@اه می کنن@د ک@ه ب@االخره، ب@ه ق@ول ی@ک
 سلبریتی دیگر یعنی بهاره رهنما، »عرضه نداشته اند که یک زندگی خوب برای خود مهیا کنند« و می خواهند که ب@ا دل س@وزی و کم@ک،
 کمی از آالم و دردهای آن ها بکاهند. این منظر ب@ه طبقه ی ک@ارگر و آح@اد زحمت کش ب@ه چش@م »انس@ان های بی ن@وا« و »منفع@ل« نگ@اه

می کند، درصورتی که همین طبقه است که دودمان همگی آن ها را بر باد خواهد داد.

 - در گفته ی معادی علت این وض@عیت گ@رانی و ت@ورم ذک@ر نش@ده اس@ت. گفت@ه نمی ش@ود ک@ه سودپرس@تی و انباش@ت ث@روت از س@وی5
 سرمایه داران است که کار را به این جا کشانده است. گفته نشده است که کل جامعه ی سرمایه داری در راستای اهداف طبقه ی استثمارگر
کارگری، خصوصی س@ازی ها،  سرمایه دار و انباشت ارزش اضافی است که سازماندهی می شود. گفته نمی شود که این سیاس@ت های ض@دِّ
 آزادسازی قیمت ها و ... از سوی دولت های پی درپی از رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد گرفته تا روحانی و رئیسی اس@ت ک@ه ک@ار را ب@ه
 این جا رسانده است. گفته نمی شود که این تحریم های کشورهای دیگر و در رأس آن امپریالیسم آمریکا است که باعث این فشار مرگ بار
 و کمرشکن به طبقات کارگر و زحمت کش ایران شده است. معادی ها خوب می دانند که این فشار روی طبقات پایین جامع@@ه اس@@ت ک@@ه

سوار است، وگرنه خودشان در رفاه »الکچری«شان، غرقه اند. 

 به هر حال، قرار هم نیست بگویند. جایگاهی که ساختار سرمایه داری از پیش برای آن ها تدارک دیده جایگاهی اس@@ت ک@@ه از پیش ق@@رار
است یاوه و الطائالت از آن بیرون آید تا گفته شود آن چه باید از منظر سرمایه داری گفته شود و گفته نشود آن چه باید گفته نشود.
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